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Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 18. 2. 2019 v Praze 7, U Pergamenky 3. 
 

Přítomni: Šmolík J., MUDr. Bočanová R., Bc. Lasík J., Mellar K., Nedvěd Vl.,  
                            Skalická I., Ing. Šabatová H., Zd. Spolek 
Přizváni:            J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška 
Omluven: Melichar Miroslav 
 
  Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený návrh programu 
schválen bez připomínek. 
  
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení. 
226/18-ZKO Lány - VČS se uskutečnila 26.1.2019, proběhla v souladu se stanovami ČKS, na místě  
 vyhotoven zápis a záznam volby výboru ZKO a revizora. 
230/18-zpracování vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR - řeší se  
 s JUDr. Deverovou - trvá 
-schválené materiály k VH předány sekretariátu ČMKU  
 
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní). 

Sdružení sportovních svazů ČR  
-příští jednání se uskuteční 10.4.2019 
 
ČMKU - zápis P ČMKU ze dne  23.1.2019  
-ze zápisu VK ČMKU - VK ČMKU opětovně projednávala připomínky k účasti na zkouškách z  
 výkonu z řad členů chovatelských klubů. Ne všechny chovatelské kluby a jejich členové,  
 mohou při zkouškách doložit své členství a tím oprávněnost účasti na zkouškách (jedna z  
 podmínek účasti na zkouškách dle ZŘ). VK navrhuje, aby všechny CHK a jejich členové měli  
 členské legitimace, nebo jiný obdobný doklad, kterým dostatečně doloží své členství i pro  
 daný rok (známkou, razítkem, apod.) - pro účely účasti na zkouškách by stačilo, aby  doklady 
 Kluby vydávaly na žádost zájemcům o účast na zkouškách ( plošně nereálné ) 
-Valná hromada ČMKU  
 XV. valná hromada ČMKU Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s navrženou kandidátkou  
 do P ČMKU a DR ČMKU. 
 P ČMKU projednalo materiály zaslané k projednání VH Právní  
 zástupce ČMKU bude požádán, aby vystoupil se shrnutím ke GDPR.   
- delegátům byly rozeslány podklady k VH ČMKU 
-ČKS - žádost o NVP v Klatovech 20-21/6 2020 schváleno jednomyslně 
  
-Návrhy do komisí ČMKU pro další volební období – trvá 

Návrhy: Komise pro chov a zdraví - Renáta Bočanová (člen KCHZ v období 2015-2019)   
Výstavní komise - Kateřina Michalová (rozhodčí ČMKU pro exteriér) 
Komise rozhodčích ČMKU a Komise rozhodčích FCI - Janda Jiří  
Výcviková komise - Bc. Jiří Lasík 
Komise mládeže - Iveta Skalická 

 
-Předsednictvo pověřilo paní Ivetu Skalickou, aby na VH ČMKU vznesla dotaz ohledně organizace  
 soutěže Junior Open ČMKU 2019. 
 
K bodu 3:  Zprávy jednotlivých komisí ČKS. 

Komise mládeže: -upravena směrnice č. 9.1 a 9.2 

-na web ČKS doplněny dokumenty k VS a M ČR 2019 

-informace o problémech ohledně organizace Junior Open ČMKU 2019 



 

2 
 

 
Výcviková komise ze zápisu 5.2.2019. - Bc. J. Lasík  
-na VS IGP se celkem přihlásilo 116 psovodů se 117 psy. První VS v Roudnici byla zcela  
 obsazena a psovodům, kteří se na startovní listinu nevešli, byl nabídnut start ve Svatoslavi.  
 Po přesunech se na VS ve Svatoslavi kvalifikovalo celkem 53 psovodů. VS v Třinci byla též  
 plně obsazena a psovodům, kteří byli nad počet 54, byl nabídnut start ve Svatoslavi nebo  
 možnost zůstat pod čarou jako náhradník vzhledem k předchozím ročníkům, kdy se  
 z poslední VS nejméně 1/3 psovodů odhlásila z důvodu úspěchu na prvních dvou VS.  
-žebříčky účastníků jednotlivých VS byly zveřejněny na webových stránkách ČKS  a současně zaslány  
 pořadatelům. 
-změna termínu Závod o přeborníka Karlovarského kraje: původní termín 12. 10. 2019 nový  
 termín 5. 10. 2019. 
-změna figuranta na MČR ZVV3 Rožmitál pod Třemšínem z původně delegovaného  
 Jaroslava Vyhnala na nově delegovaného Petra Svobodu. 
-změna delegace na MČR IGP-FH ve Veselí nad Lužnicí. Původně delegovaný František  
 Zimek a nově byl delegován Miroslav Ryneš. Hlavním rozhodčím bude Miroslav Ryneš. 
-sekretariát ČKS eviduje 47 přihlášek -VS Litoměřice byla v přihlášce zaškrtnuta 18x a VS  
 Rožmitál pod Tř. 29.  
-školení rozhodčích v Pardubicích se zúčastnilo 99 rozhodčích ČKS a 19 rozhodčích MSKS.  
 -úvodem byli rozhodčí seznámeni s vyhodnocením uplynulé sezóny, statistikou zkoušek  
  a upozorněni na chyby a nedostatky při provádění činnosti rozhodčího. Projednáno  
  připomenutí povinnosti rozhodčích na zkouškách a soutěžích. Připomenutí změn v NZŘ  
  projednaných již v předchozích letech.  
 -dále byli seznámeni se zpracováním nové výsledkové listiny zkoušek v elektronické podobě  
  s propojením protokolu o vykonané zkoušce. Na webových stránkách ČKS  
  www.kynologie.cz/akce/zkousky-informace budou umístěny dvě verze souborů. První bude  
  s funkcí sčítání a automatického doplňování a druhá bude prázdná pro tisk a vyplnění v ruce.  
  Na webu od 13. 2. 2019. Je povinností pořadatele, respektive vedoucího zkoušek,  
  připravit rozhodčímu předvyplněnou soupisku, tiskopis zprávy rozhodčího a jednotlivá potvrzení o  
  vykonaných zkouškách.  
 -hlavním bodem školení bylo seznámení s novým MZŘ IGP – nové druhy zkoušek, změny u stávajících    
  zkoušek (IPO), hodnocení a metodika. Tištěný ZŘ bude opraven a doplněn o zjištěné chyby    
  v překladu a tisku (formou přílohy k vytištění). Vše bude uvedeno v závěrech ze školení rozhodčích a   
  opraveno ve webové verzi  MZŘ na stránkách ČKS.  
  V otázkách, které ZŘ IGP ani v originále neuvádí a nebylo uvedeno na mezinárodním školení  
  rozhodčích, bude učiněn dotaz na zasedání pracovní komise FCI. 

-aktualizace rozhodčích 1. a 2. třídy:  
 -pro neúčast na školení či nedoložení výpisu z rejstříku trestů nesmí v roce 2019 posuzovat   
  Bc. Vilém Babička, Miroslava Flamichová, Ladislav Hůza.  
 -pro opakovanou neúčast na školení byl ze seznamu rozhodčích 1. třídy vyřazen pan  
  Vladimír Veselý.  
 -pan Oldřich Prouza na funkci rozhodčího I. třídy rezignoval a byl vyškrtnut ze seznamu  
  rozhodčích. 
 -ze seznamu mezinárodních rozhodčích pro rok 2019 byli vyřazeni Miroslava Flamichová,  
  Bc.  Vilém Babička, Lubomír Jonáš, Vladimír Nedvěd, MVDr. Stanislav Vodička. 
-MS IGP-FH 2019 
-družstvo i závodníci jsou zaregistrováni, ubytování zajištěno 
-repre oblečení zajišťuje firma North  Say. 
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Organizační a různé 
-byly projednány návrhy ocenění a odměny pro vyhodnocení reprezentace ČR. 
-na jednání VK byl přizván rozhodčí Jiří Pružina, aby se vyjádřil ke zjištěným nedostatkům na  
 zkouškách z výkonu, na které byl delegován – odvolání některých účastníků před zkouškou pro  
 nevhodné podmínky pro stopování a následný průběh zkoušek, včetně provádění stop. Dále  
 administrativní nedostatky - nevypisování zprávy rozhodčího o provedené akci na výsledkové listiny  
 zkoušek. (V r. 2018 ukončena činnost rozhodčího I. tř. J. Pružiny pro posuzování zkoušek - věk.) 

 
-projednána otázka zasílání výsledkových listin ze zkoušek v elektronické podobě. Z důvodu  

 archivace originálů a zapisování výsledků do systému nelze v současné době provádět.  

 
Následující návrh VK na zasílání výsledků byl upřesněn a schválen na zkušební dobu, viz. usnesení 
PČKS 280/19  

( je ale možné zasílat originály soupisky, zprávy rozhodčího a potvrzení o vykonaných zkouškách    
  hromadně: zkoušky za březen - červen nejpozději do 5. července; zkoušky červenec - listopad  
  nejpozději do 5. prosince. Podmínkou ale je, aby rozhodčí zaslal nejpozději do týdne po akci  
  naskenovanou soupisku a zprávu rozhodčího na email zkousky@kynologie.cz . Každá zkouška musí  
  být v jednom dokumentu ve formátu pdf. Dokument musí být pojmenován „číslo ZKO-datum  
  zkoušek“ např. 533 - 1.3.2019, v případě klubů pak místo čísla zkratku klubu např. SČKNO-1.3.2019. )  
 
 Příští jednání VK plánované na 5. 3. 2019. 
  
Zápis VK viz. příl.č. 1. 
 
K bodu 4: Sekretariát - organizační a různé.  
 

-nahlášení mezinárodních rozhodčích výkonu pro r.2019 na ČMKU provede sekretariát 
-ČMKU nahlášeny CACT a CACIT akce ČKS na rok 2019 
-ZŠK SR odeslána pozvánka na Celostátní soutěž BVK s mezinárodní účastí, v Lounech 5. 10. 2019. 
-ČKS bylo doručeno odvolání L. Jonáše ze dne 4. 2. 2019, žadatel byl informován, že toto odvolání,  
 které je totožné s odvoláním ze dne 14. 10. 2018, bude předloženo jednání Pléna ČKS 29. 4. 2019. 
-sekretariát ČKS bylo požádán Policií ČR, ohledně doložení informací o psech v majetku členů ZKO  
 Tábor, dle § 8 odst. 1 tr. Řádu 
-na základě zaslané pozvánky na zasedání komise FCI zajištěn hotel p. Fagošovi na 9.3.2019 
-k dnešnímu dni vyřízeny členské legitimace a známky cca 200 ZKO, zbývá cca 170 ZKO, podklady  
 nezaslány od cca 100 ZKO.  
-na základě zálohové faktury odeslána částka ve výši 140.000,- Kč na akci MS IGP FH  
-dopis k vyúčtování VS a MR stopařů 2016 se vrátil jako nevyzvednutý, byl p. M.Veselkovi zaslána el.  
 poštou 
-otázka inventury v r.2019 bude projednána na příštím jednání PČKS  
 
Usnesení: 
279/19-schváleny návrhy na ocenění a finanční odměny na vyhodnocení reprezentace 8.3.2019. 
280/19-dle návrhu VK schválena, na zkušební období březen - květen, možnost zasílat soupisky a  
 zprávy rozhodčích z pořádaných zkoušek elektronicky, nejpozději do týdne po akci na email  
 zkousky@kynologie.cz. Originály dokumentů včetně potvrzení o vykonaných zkouškách lze zaslat  
 hromadně: zkoušky za březen - květen nejpozději do 15. června. Každá zkouška musí být v jednom  
 dokumentu ve formátu pdf. Dokument musí být pojmenován číslem  ZKO a datem zkoušek, 
 např. 533-1.3.2019, v případě klubů  číslo klubu např. 910 -1.3.2019. 
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 Vyhodnocení zkušebního období předloží VK  na jednání PČKS v červnu a následně bude 
rozhodnuto o dalším postupu. 
 
281/19 -na základě návrhu KV ČKS Královehradeckého kraje schváleny návrhy na udělení na zlaté  
 plakety, pro:  Rudolfa Švorčíka, Pavla Jurištu a Evu Jurištovou - po vyhotovení budou zaslány na KV 
ČKS k předání 
282/19-schválena nová ZKO Brniště, KV ČKS Libereckého kraje 
283/19-schválema výše diet stravného pro reprezentaci a ved.týmu na MS IGP FH v Horní Bříze 
 ve výši 300,- Kč / os./den  
284/19-na základě připomínek schváleny pokyny pro zpracování rozpočtů a vyúčtování akcí v roce  
  2019  
 
Ukončeno v 17,35 hodin  
 
Zapsal:  Šiška Ondřej 
 
Přílohy:  
 
1/   Zápis VK ze dne 5.2.2019 
  

 
Důležité termíny.  
  
VH ČMKU                     16.3.2019 - TOP hotel Praha  
MS FCI IGP FH             10. -14. 4.2019 Horní Bříza  
MVP Praha                  20. - 21. 4. 2019 
MVP Praha                  30.11.2019  
                                        1.12.2019  
VIII. Sjezd ČKS              7.12.2019 
 


